
  

 

 

 

 

Materiál na rokovanie      Materiál č.: ...../2020/17 

17. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VIII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

17. ülésének beterjesztett anyaga 

a VIII. választási időszakban      

 

Návrh na predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 

Dunajská Streda na roky 2015-2020 do 31. decembra 2021. 

Határozati javaslat Dunaszerdahely Város Gazdasági és szociális fejlesztési programja 

(2015-2020) érvényességi idejének meghosszabbítására 2021. december 31-ig. 

 

 

 

Predkladá:  JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti: 

 

Kontrolovala:  Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

 

 

Návrh na uznesenie:  Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

Határozati javaslat:           Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

 

 

 s c h v a ľ u j e  

predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja mesta Dunajská Streda na roky 2015-2020, schváleného 

Mestským zastupiteľstvom Dunajská Streda dňa 10. februára 

2015 a to do 31. decembra 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 2020 

2020. december 

 

 



  

Dôvodová správa 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta (ďalej len“ PHaSR mesta“) predstavuje 

podľa §8 zákona NR SR č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v z.n.p. 

strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami 

ustanovenými v národnej stratégii a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe 

rozvoja vyššieho územného celku, na území ktorého sa obec nachádza, a je vypracovaný 

podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obce. 
 

Vzhľadom na skutočnosť, že PHaSR mesta na obdobie 2021-2027 sa vypracúva v súlade s 

národnou stratégiou a programom rozvoja vyššieho územného celku, ktoré zatiaľ neboli 

pripravené a schválené, navrhuje sa predĺženie súčasného Programu hospodárskeho a 

sociálneho rozvoja mesta Dunajská Streda 2015-2020 do 31.12.2021. 

  

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Dunajská Streda na nové programovacie 

obdobie 2021-2027 bude v súlade so strategickými a koncepčnými dokumentmi na národnej a 

regionálnej úrovni, vzťahujúcimi sa k jednotlivým oblastiam podpory z fondov EÚ, 

predovšetkým s Víziou a stratégiou rozvoja SR do roku 2030 a inými relevantnými 

dokumentmi Slovenskej republiky a Trnavského samosprávneho kraja.  

Partnerská dohoda Slovenskej republiky s Európskou komisiou a operačné programy 

Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027 sú aktuálne len vo fáze prípravy.  

 

 
 

 

 

Materiál vypracoval: Mgr. Štefan Podhorný, referát právny 

 

 


